
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Parenting support in community settings : parental needs and effectiveness of
the home-start program

Asscher, J.J.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Asscher, J. J. (2005). Parenting support in community settings : parental needs and
effectiveness of the home-start program. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].
SCO-Kohnstamm Instituut.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/parenting-support-in-community-settings--parental-needs-and-effectiveness-of-the-homestart-program(0beb40a0-bb90-4d63-bfff-41279691efe9).html


Dankwoordd (Acknowledgements) 

Eenn groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proef-
schrift.. Vanaf deze plek wil ik graag al deze mensen bedanken. 
Allereerstt wil ik de gezinnen bedanken, die keer op keer bereid waren enorme 
vragenlijstenn in te vullen en om mij of mijn studenten op bezoek te krijgen. 
Daarnaastt wil ik de instanties bedanken die mij hebben geholpen bij het werven 
vann de gezinnen. Dat zijn Humanitas (landelijk Home-Start coördinator Marijke 
Galama)) en Thuiszorg Umond (Riemke Rip). De coördinatoren van de verschil-
lendee Home-Start locaties ben ik dankbaar voor hun bijdragen aan de werving van 
gezinnenn voor mijn onderzoek. 

Dee leden van de promotiecommissie wil ik graag bedanken voor de tijd en moeite 
diee zij hebben gestoken in het lezen en beoordelen van dit proefschrift. 
Mij nn promotoren ben ik dankbaar voor hun motiverende en inspirerende begelei-
ding.. Jo, dank voor de ruimte die je me hebt gegeven om het onderzoek uit te 
voerenn zoals ik het zelf wilde, waardoor het echt 'mijn' onderzoek werd. Veel 
dankk ook voor jouw eeuwige vertrouwen in de goede afloop. Maja, dank in de 
eerstee plaats datje bij dit project betrokken wilde worden. Ik vind het feit datje 
datt hebt willen doen en de manier waarop je het hebt gedaan heel bijzonder! Dank 
julli ee wel voor de loyaliteit, humor, opbeurende woorden, precisie en scherpte. 
Joss Beishuizen en Paul Harris, die mijn eerste schreden in de wetenschap bege-
leidden,, dank ik voor hun aanstekelijk enthousiasme voor onderzoek. 
Dee studenten die meegewerkt hebben aan de dataverzameling (Leontien van der 
Vaart,, Eva Smallegange, Ilse van der Klauw, Sanne Berens, Mieke Voet en Mari-
ellee Vlaar) wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage. Een speciaal woord van 
dankk verdienen Esther Bontekoe en Heleen Glaubitz, julli e hebben wel erg veel 
gezinnenn bezocht! 

Dee (voormalig) collega's van de leerstoelgroepen OOS en OOP van de UvA wil 
ikk bedanken voor het meeleven en meedenken met mijn onderzoek. De mede 
AIO'ss wil ik bedanken voor hun luisterend oor, wijze raad, boterhammen, choco-
laa of drop: Roos Rodenburg, Femke Scheltinga, Marja Paulussen, Floor van 
Rooij,, Jochem Thijs, Roel van Goor, en bovenal mijn twee kamergenotes: Noortje 
Tann en Inge Wissink. 

117 7 



ParentingParenting Support in Community Settings 

Emmaa bedank ik voor het corrigeren van mijn Engels. Voor het nakijken van de 
laatstee loodjes ben ik Noortje, Winnie, Emma (ja, alweer) en Linda dankbaar. 
Mijnn paranimfen, Eva en Neelke, bedank ik alvast voor alles wat ze voor me gaan 
doen. . 
Mijnn ouders ben ik dankbaar voor alles wat zij mij meegegeven hebben, voor de 
niett aflatende interesse en voor het bordje dat altijd voor mij klaarstaat. Mijn 
broerss en zusje wil ik bedanken voor het uitknippen van de advertentie, voor het 
luisterenn naar mijn verhalen en voor de broodnodige afleiding. 
Lennartt bedank ik tenslotte, voor het commentaar op mijn schrijfwijze van well-
being,, voor het geduld, voor kalmerende en relativerende woorden, gewoon voor 
alles. . 

118 8 


